
        R.K. PAROCHIE ST. CATHARINA 
Pastoor van Eysstraat 3, 6235 EK Ulestraten 

Parochiekantoor: 043 - 364 22 59     

e-mail: catharinaparochie@hetnet.nl  
NL25 RABO 0152 2906 72  --  NL27 INGB 0001 0453 88 

08 oktober 2022 t/m 15 oktober 2022  

Parochiekantoor open woensdag en vrijdag 10:00 uur – 12:00 uur 

 
In noodgevallen (laatste sacramenten; dag en nacht): 043- 365 65 18. 
Soms worden misintenties (te) laat doorgegeven waardoor publicatie 
in het Contactblad en de Geulbode niet meer mogelijk is. Kijk 
daarom vooral altijd op de aankondiging in het portaal van de kerk. 

 
Groen aan tafel 
Klooster Wittem is sinds vorig jaar Groene Kerk en wil daar 
op verschillende manieren handen en voeten aan geven. En 
één daarvan is om mensen te stimuleren om te minderen met 
vlees eten. Want te veel vlees is slecht voor het milieu. De 
veeteelt in ons land is zo grootschalig, dat onze leefomgeving 
dat niet meer aan kan: veevoer wordt over de hele wereld 
vervoerd, soms vanuit plekken waar mensen te weinig 
voedsel hebben. En hier is een overschot aan mest, met de 
bijbehorende stank, luchtvervuiling en broeikasgassen. 
Daarbij komt nog de kans op ziektes zoals varkens- of 
vogelpest.  
We moeten dus minderen met vlees. Dat is ook nog eens 
goed voor de eigen gezondheid. 
Maar hoe? De werkgroep Laudato Sí nodigt uw uit om een 
keer aan te schuiven bij een maaltijd zonder vlees én zonder 
zuivel. Om het eens uit te proberen. En misschien ook om 
van disgenoten te horen of zij wel eens vegetarisch koken en 
waarom dan wel. Het gesprek aan tafel kan ook verder gaan, 
bijvoorbeeld over de vraag wat minder vlees eten voor 
boeren betekent, en of we wel een eerlijke prijs betalen voor 
ons voedsel. 
 
Op twee avonden bent u welkom aan een groene 
huiskamertafel: 



• Op dinsdag 11 oktober in Eijsden (adres hoort u bij 

opgave). Er is plaats voor maximaal 4 gasten. 

• Op woensdag 19 oktober in Klooster Wittem. Daar is 

plaats voor maximaal 10 personen. 

De kok is in beide gevallen iemand van de Werkgroep 
Laudato Sí. 
De maaltijd begint om 18.00 uur en er wordt een bijdrage in 
de kosten gevraagd van 5 euro. 
Geef u snel op! Wie weet smaakt het (letterlijk) naar meer. 
 
Opgave: www.kloosterwittem.nl/Agenda of tel. 043 4501741 
 
Klooster Wittem 
Wittemer Allee 34 
6286 AB Wittem 
info@kloosterwittem.nl 
 
 
Judith Koelemeijer over ‘Etty Hillesum’ 
LEZING EN BOEKPRESENTATIE  

Op zaterdag 29 oktober 2022 zal 
Judith Koelemeijer auteur van Het 
zwijgen van Maria Zachea haar 
nieuwste boek in klooster Wittem 
presenteren: Etty Hillesum, het 
verhaal van haar leven. 
De joodse Etty Hillesum werd nog 
geen dertig jaar. Ze stierf in de 
Tweede Wereldoorlog in het 
concentratiekamp Auschwitz. Maar 
wat ze schreef, is nog steeds een 
bron van inspiratie voor miljoenen. 
Haar dagboeken en brieven, die over 
de hele wereld werden vertaald en 

gepubliceerd, spreken nog altijd onverminderd tot de 
verbeelding. Maar wie was Etty Hillesum eigenlijk? Welke 
vrouw gaat schuil achter de mythe die van haar is gemaakt? 

http://www.kloosterwittem.nl/Agenda


Judith Koelemeijer volgde het spoor ver terug. Zij werkte de 
afgelopen jaren aan een biografie, gebaseerd op diepgravend 
onderzoek in binnen- en buitenland. Zij reisde van 
Westerbork naar Amerika, van Israël naar Polen, interviewde 
tal van mensen en deed vele verrassende ontdekkingen in 
archieven en op zolders. Haar onderzoek werpt een nieuw 
licht op Etty Hillesum; op haar Russische moeder, haar jeugd 
in Deventer, haar studententijd, haar vrienden en liefdes, de 
oorlogsjaren in Amsterdam en Westerbork, en het einde in 
Auschwitz. Etty had besloten niet onder te duiken: ze wilde 
het lot van haar volk delen. Maar waarom? Wat was de 
achtergrond van deze opmerkelijke keuze? En hoe kunnen 
we haar indrukwekkende getuigenis begrijpen in de context 
van haar tijd en van haar familieleven en brede 
vriendenkring? 
In Etty Hillesum, een boek dat leest als een meeslepende 
roman, zet Judith Koelemeijer het korte en intense leven van 
Etty Hillesum op een heldere en aangrijpende manier in een 
nieuw licht 
De lezing start om 14.00 uur en na een uur is er een korte 
pauze waarin het boek te koop is in de kloosterboekwinkel. 
De auteur is beschikbaar om het boek te signeren. Na de 
pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. Rond 16.00 
sluiten we deze middag af.  
Kaarten voor de lezing kosten € 10,- en zijn verkrijgbaar via 
info@kloosterwittem.nl of 043-4502332 
 
Teresa van Avila 
 

Teresia van Avila (1515-1582) was kloosterhervormer, 
mystica en schrijfster. Zij is een van de grootste heiligen van 
de Rooms-Katholieke Kerk. 
Sint Teresia van Jezus werd als Teresa de Cepeda y 
Ahumada geboren op 28 maart 1515 (Juliaanse kalender) in 
de Spaanse vestingstad Avila. Haar grootvader van 
vaderszijde was een marrano, een tot het katholieke geloof 
overgestapte jood. Teresa was een zeer begaafd kind met 

mailto:info@kloosterwittem.nl


een vurig geloof. Zo wilde ze naar Noord-Afrika om daar als 
martelaar te sterven. Op 18-jarige leeftijd trad ze toe tot de 
Orde van Onze Lieve Vrouw van de Karmel in het klooster 
van de Menswording in Avila. 
Na een mystieke ervaring van het lijden van Christus stichtte 
ze ondanks veel tegenwerking in 1562 het Sint-Jozefklooster 
te Avila. Daar begon de hervorming van de Karmelorde. Doel 
van de hervorming was de ontwikkeling van een spiritualiteit 
die Teresia van Jezus, zoals zij zichzelf noemde, de Weg van 
de Volmaaktheid noemde. 

 
Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten 
 
zaterdag 08 oktober: Maria op zaterdag 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    
 
zondag 09 oktober: 28ste zondag door het jaar 
09.00 uur: gest. jrd. voor Nicolaes Engeman en Hubertina  
                 Engeman-Smeets; 
                 1ste jrd. voor Mia Willems-Urlings, tevens voor Sef  
                 Willems; 
                 1ste jrd. voor Lei Kurvers; 
                 voor ouders Notermans-Welsen en hun kinderen; 
                 voor Marcel Somers; 
                  
 
woensdag 12 oktober:  

09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding 
                 voor roepingen tot het priesterschap en het  
                 religieuze leven in Nederland; 
 
zaterdag 15 oktober: H. Teresia van Avila 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    


